
 

Referat af ordinært skolebestyrelsesmøde 
mandag d. 24/8-2020 kl. 18-20 i lok. 67, afd. Sydby  

 
Medlemmer:  

Elever:  

Medarbejderrepræsentanter: Helle Frænde (Rønnebæk), Heidi Sommerstedt-Rasmussen (Sct. Jørgen), 

Lisbeth Hviid (Sydby), Stine Marie Schilling (Sjølund) 

Forældrevalgte: Anders Tolstrup Mikkelsen, Per Bredahl, Betina Kordoff Mikkelsen, Anne-Kirstine Lindevall, 

Ledelsen: Klaus da Cunha, Bo Frederiksen, Jan Heilmann (gæst) 

Referent: Bo Frederiksen 

 
Fraværende: Søren Peter Skytte, Michael Rasmussen, Jakob Groth, Lena Tina Larsen, Henrik Bang 
Andersen, Mükremin Toy, Tobias Nyberg, Martin Robert Nielsen, Ikke valgt endnu (Rønnebæk), Christian 
8O (Sct. Jørgen), Anton 9C (Sjølund), Emma 6Q (Sjølund)  

 
1. Godkendelse af dagsorden  

a. Valg af mødeleder 

 

Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, da der kun er 8 ud af bestyrelsen 20 

stemmeberettigede medlemmer til stede. 

Bestyrelsen drøfter kun de punkter der ikke kræver beslutning. 

  

Betina er mødeleder. 

Vi skal have opdateret de valgte elevrådsformænd fra afdelingerne. 

 

2. Trafikale forhold 

a. Sjølund, opstart med skolepatrulje mv. – (Mette Wæger Tofteng som gæst) 

b. Sct. Jørgen, Manøvej – ændringer ift. skiltning samt forældre skal holde et andet sted 

 

Der er en del trafikale udfordringer omkring afdeling Sjølund. Der har været holdt møde 

med ledelsen på Gymnasiet omkring udfordringen. De ønsker også gerne vil have bedre 

trafikale forhold for eleverne. Der er samarbejde med politiet, som er meget til stede og 

opmærksomme på problematikken. 

Der er mange parkeringsproblemer omkring afdeling Sct. Jørgen, og også her er politiet 

også opmærksomme på at få afhjulpet den udfordring. 

Politiet anbefaler, at skolen har kontakt til en vejingeniør til at hjælpe med at skabe bedre 

trafikale forhold for eleverne. 

Det er vigtigt for os, at skolepatruljen kan fungere sikkert og være med til at skabe sikker 

skolevej for alle elever. 



 

Skolebestyrelsen ønsker at følge om de aftaler der er lavet mellem afdeling Sjølund, 

Gymnasiet og politiet. Skolebestyrelsen ønsker at få en opdatering på om det forbedrer de 

udfordringer der er. Anne-Kirstine og Bettina vil gerne indgå i et samarbejde med Mette 

Tofteng og afdelingsleder Troels Heilmann Møller, med henblik på at lave en officiel 

henvendelse fra skolebestyrelsen til Børne- og Skoleudvalget. 

 

3. Økonomi og opfølgning 

a. Se bilag 

b. Se bilag om forslag til pressemeddelelse om vores flotte regnskab 

 

Skolen har hentet 10 mio. ud af de godt 12 mio. skolen havde i gæld inden opstarten af 

dette skoleår. 

Pressemeddelelsen vil blive udsendt snarest muligt. 

 

4. Budget 2020/2021 

a. Bilag udsendes senere 

 

Da skolebestyrelsen ikke er beslutningsdygtige, vil skolen arbejde ud fra det fremsendte 

tekniske budget. Skolebestyrelsen må beslutte budgettet ved næstkommende 

bestyrelsesmøde den 22. september. 

 

5. Unicef rettighedsskole 

a. Forældrebrev udsendt 

b. Status – de næste skridt 

c. Uge 41 

 

Udover forældrebrevet er der produceret en lille video som skal benyttes til alle 

forældremøder. 

Der afholdes kick-off i uge 41. Det er her vi underskriver den officielle aftale med UNICEF. 

Der er ved at blive valgt elever til afdelingernes rettighedsråd, så alle afdelinger har et 

fungerende rettighedsråd. 

 

Der er Børnetopmøde den 1. oktober. Det afholdes virtuelt så her kan alle i 

Rettighedsrådene deltage. Det samme gør sig gældende for Børnenes dag den 20. 

november. 

 

6. Forældremøder 

a. Drøftelse af afvikling 

b. Møder med klasseråd i oktober/november 

c. Bestyrelsen skal rundt og møde alle 

Der er ved at blive udarbejdet et overblik over alle forældremøder på Kobberbakkeskolen, 

så skolebestyrelsen kan komme rundt og hilse på. Skolebestyrelsen ønsker at udarbejde 



en video der kan sendes ud til alle forældre, ikke til forældremøderne men i den 

kommende tid. Videoen laves den 22/9 kl. 17-18 umiddelbart før det næste 

skolebestyrelsesmøde 

Skolebestyrelsen ønsker at kunne mødes med klasserådene på den enkelte afdeling. 

Følgende datoer er besluttet:  

Sct. Jørgen 20/10 

Sydby 22/10 

Sjølund 26/10 

Rønnebæk 3/11 

Alle 4 dialogmøder er i tidsrummet 18.30-20.00. 

 

7. Høringssvar vedr. ressourcegruppen 

a. Se bilag 

 

Der er deadline for høringssvar d.d. 

Mindsettet i forhold til beskrivelsen i høringsmaterialet i ressourcegruppen er godt. Der er 

dog nogle ting som er upræcise som bør præciseres i et høringssvar. 

Formanden afsender et høringssvar. 

 

8. Princip ved fritagelse af valgfag i forbindelse med eliteidræt 

a. Se bilag – udsendes senere 

 

Udsættes til kommende skolebestyrelsesmøde. 

 

9. Nyt fra 

a. Elever 

Intet 

 

b. Medarbejdere 

Se bilag 

 

c. Ledelsen 

På BSU’s møde i mandags drøftede man kantine. Man ønsker at afprøve en skole hvor der 

kan tilbydes gratis mad til eleverne. Lige nu ønsker politikerne af afprøve dette på afd. 

Sjølund i et 2-årigt projekt. 

Vi ønsker at få gang i Næstved Madservice på alle matrikler hurtigst muligt, også på afd. 

Sjølund ind til ovenstående projekt iværksættes. 

 

d. Forældre 

Intet 

 

10. Evt. – 5 min 

Intet 


